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Reial decret 1892/2008 pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments 

universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles 

CAPÍTOL II 

Prova d’accés als ensenyaments universitaris oficials de Grau pera quins estiguin en possessió 

del títol de Batxiller o equivalent 

 Article 7. Condicions generals de la prova. 

 Article 8. Estructura de la prova 

 Article 9. Descripció de la fase general. 

 Article 10. Qualificació de la fase general. 

 Article 11. Descripció de la fase específica 

 Article 12. Qualificació de les matèries de la fase específica. 

 Article 13. Superació de la prova d’accés a la universitat. 

 Article 14. Nota d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de Grau. 

 
REIAL DECRET 558/2010 de 7 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 1892/200, de 14 de 

novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials 

de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles. 

 Article únic. Modificació del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen 

les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments 

d’admissió a les universitats públiques espanyoles 

o Es fa una nova redacció de l’apartat 1 de l’article 11  

o S’afegeix un incís al final de l’apartat 2 de l’article 11 

o S’afegeix un apartat 5 de l’article 11 

o Es modifica la definició de M1 i M2 en l’apartat 1 de l’article 14 

El simulacre de selectivitat que fem al Ins. Vicenç Plantada es fa prenent com a model la 

normativa anterior sobre la prova real. Intentem adaptar el màxim possible  l’estructura de la 

prova, el temari, el temps per fer l’examen i l’organització en general al moment del curs en què 

es realitza el simulacre.  
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4.13. Protocol simulacre de selectivitat 

Objectiu: 

- Situar a l’alumnat davant de la prova que hauran de realitzar tots aquells que vulguin fer 

estudis universitaris  

- Comprovar el nivell acadèmic de l’alumnat en un context general. 

- Orientar a l’alumnat sobre el valor de una bona elecció de les matèries optatives.  

Desenvolupament: 

● Lloc: Es realitzarà a la sala d’actes  

● Identificació: hauran de portar el DNI 

● Marc horari: estarà dintre de l’horari lectiu de l’alumne 

 Cada examen tindrà una durada màxima d’una hora i mitja. 

 Els exàmens es faran seguint l’ordre previst a les proves de selectivitat, sempre que sigui 

possible. 

● Material: el que sigui necessari. En cas d’utilitzar calculadora, aquesta no podrà ser 

programable. 

 Els telèfons mòbils hauran d’estar apagats i guardats a la motxilla. 

● Estructura: Es farà seguint el mateix patró que l’examen de selectivitat 

● Temari: inclourà el previst a les programacions didàctiques per als 2 primers trimestres. 

● Data: setmana prèvia a la finalització del 2n trimestre a 2n de batxillerat 

● Correcció: es farà amb els mateixos criteris que els establerts en les proves de selectivitat 

Avaluació 

● La nota de la matèria s’incorporarà a l’avaluació tenint en compte el següent: 

 Com a recuperació dels primers 2 trimestres. 

 Es ponderarà amb almenys un 33 % la nota del 2n trimestre. 

 Un No Presentat, sense justificant mèdic oficial, suposarà suspendre el simulacre, NO 

APTE,  i el trimestre de la matèria No Presentada. 

 La nota del simulacre s’ha de valorar en les deliberacions de la junta d’avaluació a final 

de curs, en els casos que es creguin necessaris. 

 En cas de còpia, amb qualsevol eina o recurs, suposarà suspendre el simulacre, NO APTE. 

 

 

Documentació: 
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Full d’avaluació per posar totes les qualificacions de la prova. 

 

 


